ﺧﻮدت ﺑﺮان!

آﯾﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران از راه ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ؟ )ﺑﺨﺶ اول(

در دﻫﻪ  1980ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ارﻧﺴﺖ دﯾﮑﻤﺎﻧﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻧﺪسور در ﻣﻮﻧﯿﺦ ﯾﮏ ون ﻣﺮﺳﺪس را ﺑﻪ
دورﺑﯿﻦﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻌﺪادی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر آن را در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﻧﮕﻪ دارد.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران« اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻧﺴﺎنﻫﺎ راﻧﻨﺪهﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ رد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،راﻫﻨﻤﺎی ﭼﭗ ﻣﯽزﻧﻨﺪ،
ﺑﻪ راﺳﺖ ﻣﯽﭘﯿﭽﻨﺪ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﺖ ﻣﯽﮐﻮﺑﻨﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﺸﺮ زدن ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺧﻮد در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ
ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر دارﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﭘﺎدرد ،ﺗﺸﻨﺞ و ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ .اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف را دﯾﺪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ،
دﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺎل ﻻﮐﭙﺸﺖﻫﺎ ﻣﯽﺳﻮزد ]ﺑﺮای آنﮐﻪ آنﻫﺎ را زﯾﺮ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ[ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﺎدفﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ،
ﺟﺎدهای ﯾﺎ ﺷﺎخﺑﻪﺷﺎخ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮهﻫﺎ ور ﻣﯽروﻧﺪ،
ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﺮ ﻣﯽﭘﯿﭽﻨﺪ ،زﯾﺎدی ﺗﻨﺪ ﻣﯽﭘﯿﭽﻨﺪ ،روی ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﻗﻬﻮه ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ و ﭼﭗ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﻫﺮ ده
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮرد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل در اﻣﺮﯾﮑﺎ رخ ﻣﯽدﻫﺪ 9.5 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻄﺎی ﺧﻮد اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ :ﯾﮏ راﻧﻨﺪه در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ .روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﻢﺧﯿﺰ ﺷﺪه در ﺣﺎل ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ
از ﻟﮑﺴﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺎ ﻧﺎم آﻧﺘﻮﻧﯽ ﻟِﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ در آن ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﺮ دو ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺑﺰرﮔﺮاه  880در
اوﮐﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶ از  110ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺮد ﮐﺎر ﺧﻮد
را ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺎ دﻗﺖ در ﮐﺎدر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﭙﺲ او ﻋﮑﺲ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎ ﺷﺴﺖﻫﺎﯾﺶ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه دوﺑﺎره
دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را روی ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﻪ ﺟﺎده ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﻢ دﻗﯿﻘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻋﺎدت دارد .ﻟﮑﺴﻮﺳﺶ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را
ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﺧﻮدروی او ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﯿﺰرﻫﺎی ﭼﺮﺧﺎن اﺳﺖ و روی آن دورﺑﯿﻦ ،رادار ،آﻧﺘﻦ و ﺟﯽﭘﯽاس ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺴﺘﻨﯽﻓﺮوش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎر درونﺷﻬﺮی ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﻋﺎدت
داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮔﺮدﺑﺎد ﯾﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﭘﺸﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ او ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﮔﺮوه ﻣﻤﺘﺎز ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن روح اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﻮدرو ﻧﺎم ﻣﺸﺨﺼﯽ روی ﺧﻮد دارد» :ﺧﻮدروی
ﺧﻮدران «.ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻟﮑﺴﻮساش را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺳﻮررﺋﺎل ﺑﺮده
اﺳﺖ .او ﻫﺮ روز ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪاش را در ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺴﺮﺷﺎن دﺳﺖ ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻓﺘﺮ در ﻣﺎوﻧﺘﻦ وﯾﻮ ،ﻫﻔﺘﺎد ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﻃﺮفﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ او از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ ﮔﺬر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﻣﯿﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺗﭙﻪﻫﺎی ﮐﺎجﻫﺎی ﺳﺒﺰ ،از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻧﯿﻠﮕﻮن ﺧﻠﯿﺞ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻗﻠﺐ دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،اﻣﺎ
ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ .او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ راﻧﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ او زل
ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،او ﻫﻢ آنﻫﺎ را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺣﺮﮐﺖ آنﻫﺎ را در ﮔﺰارش ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رﻓﺖوآﻣﺪ ﺧﻮدورﻫﺎ
را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ در آﯾﻨﺪه ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻼﻟﺖآور
وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﺎدف در ﺟﺎده ﭘﯿﺶرو اﺳﺖ و ﻟﮑﺴﻮس اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ او ﻓﺮﻣﺎن را دﺳﺖ ﮔﯿﺮد .ﯾﮏ
ﺻﺪای زﻧﮓ ،دﻟﭙﺬﯾﺮ اﻣﺎ ﻣُﺼﺮ ،ﺳﭙﺲ ﯾﮏ اﺧﻄﺎر ﮐﻪ روی داﺷﺒﻮرد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد» :در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﺮای در
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﯽ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
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آزمایشگاههای xشرکت
گوگل

ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس در  Google Xاﺳﺖ؛ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﻤﻪﺳﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ .او ﻣﺎرس ﮔﺬﺷﺘﻪ
 34ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻇﺎﻫﺮ دراز و ﺑﺎرﯾﮏ و ذات ﻧﯿﮏ ﺑﭽﻪدرسﺧﻮانﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪرﺳﻪ را دارد .او ﻋﯿﻨﮏ ﻓﺮﯾﻢ
ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﮐﺘﺎﻧﯽﻫﺎی روﺷﻦ ﺑﺰرگ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ و ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﻠﺨﺘﻪ دارد ،او ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و ﻫﺸﺘﺎد
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻗﺪ دارد و درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی و ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .دﻟﻔﯿﻦﻫﺎی ﺳﺎﯾﺒﺮﻧﺘﯿﮏ! ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎی
ﺧﻮدﺑﺮداﺷﺖ! ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻢﻗﻄﺎراﻧﺶ در ﻣﺎوﻧﺘﻦ وﯾﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه اﯾﺪهآلﮔﺮا و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار
ﺣﺮﯾﺺ اﺳﺖ .او ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ دﻧﯿﺎ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ و از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﯽ ﭘﻮﻟﺪار ﺷﻮد .او درﺑﺎره اﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ ﺻﺎدق
اﺳﺖ .ﻣﺎدرش ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﭘﺪرش ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را
در ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﮔﺬراﻧﺪه اﻣﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﺪون ﻟﻬﺠﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﺟﺰ ﻓﻘﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻮﺳﺎن در آﻫﻨﮓ ﺻﺪا .ﺻﺤﺒﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺴﻮر در ﻫﻨﮕﺎم راﻧﻨﺪﮔﯽ .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻦ ﯾﮏ روح رﻗﺼﺎن اﺳﺖ و ﻣﻦ
ﯾﮏ روﺑﺎت ﻫﺴﺘﻢ«.
آنﭼﻪ ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ را از »ﻧِﺮد«ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ :اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﻨﻮنآﻣﯿﺰش ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﮔﻨﺪﮐﺎریﻫﺎی ﺟﺬاب اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻢ «.او در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎل اوﻟ ِ
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ ،ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ از زﯾﺮزﻣﯿﻨﺶ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار دﻻر ﺑﺮای او درآﻣﺪ داﺷﺖ .در
ﺳﺎل دوم داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺪه ﯾﮏ رﻗﺎﺑﺖ روﺑﺎﺗﯿﮏ ﺷﺪ .روﺑﺎت او دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻟِﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻮل
را در ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽ ]ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺗﺨﺘﻪای[ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎﺑﻪ آنﭼﻪ اﯾﻦ اواﺧﺮ ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .او ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﻤﺎران اﺻﻠﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده  Street Viewو  Google Mapsﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺾ دﺳﺖﮔﺮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻟﮑﺴﻮس ﻣﺎ را از روی ﭘﻞ داﻣﺒﺎرﺗﻦ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ او ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ» :دوران ﺑﺮادران راﯾﺖ
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ «.او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :اﯾﻦ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﭼﺎرﻟﺰ ﻟﯿﻨﺪﺑﺮگ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ آن را ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﯾﮏ  747ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺴﺎزﯾﻢ«.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺟﺬاب ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ دوج ﭼﺎرﺟﺮ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ» :راﻧﻨﺪﮔﯽ
دﺳﺖآزاد ،ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﺎرک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺖوﺟﻮ راﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ را دﯾﺪهاﯾﻢ .ﭘﺎﯾﺎن آن روﺑﺎتﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﻢﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮای اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را درک ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺑﻪ روﺑﺎتﻫﺎ اﯾﻤﺎن دارد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ دﺳﺘﺎن ﺳﺮد و ﻣﺮده آنﻫﺎ را از ﻓﺮﻣﺎن ﺑﮑﻨﯿﻢ «.اﻣﺎ او ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً در اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻤﺎن او ﯾﮏ روز ﮐﻪ دور ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺧﻮدران زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد.

رﯾﺸﻪﻫﺎ
ﺧﻮدروی ﮔﻮﮔﻞ ﻋﻨﺼﺮی از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽﺗﺨﯿﻠﯽ ﮐﻬﻨﻪ اﺳﺖ :ﻣﺪل اﻣﺴﺎل از دﺳﺘﺎورد ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﻪ
ﻋﺼﺮ ﺟﺖﻫﺎی ﺗﮏﻧﻔﺮه و ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺑﺮاق و ﻓﻠﺰی ،اﺷﻌﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪه و ﺷﻬﺮﻫﺎی زﯾﺮ درﯾﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد و از آن آﯾﻨﺪه
ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﺷﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻓﻨﺎوری ﻣﺎ اﺳﺖ .در ﺳﺎل  1939در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﻣﺮدم در ﺻﻒﻫﺎی ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﯿﻮﭼﺮﻣﺎی ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﯾﮏ
ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ اﻓﺮاد را از ﻓﺮاز ﯾﮏ ﻣﻨﻈﺮه ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری درون ﯾﮏ ﮔﻨﺒﺪ ﺷﯿﺸﻪای ﻋﺒﻮر ﻣﯽداد )ﺷﮑﻞ .(2در ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮ و
آﺳﻤﺎنﺧﺮاشﻫﺎﯾﺶ ،اﺑﺮﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؟ ﯾﺎ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ؟ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ دﻧﯿﺎی  1960اﺳﺖ«.

شکل  :2سال 1939؛ یک بازدید خاص از یک نمایشگاه خاص :نمایشگاه فیوچرمای جنرال موتورز .در
این نمایشگاه یک نوار نقاله افراد را از فراز یک منظره مینیاتوری درون یک گنبد شیشهای عبور
میداد .در میان شهر و آسمانخراشهایش ،ابربزرگراههایی بودند مملو از ماشینهایی که با امواج
رادیویی کنترل میشدند.
اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ؛ آﺳﻤﺎنﺧﺮاشﻫﺎ و ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ در وﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ،ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭼﻨﺪان
راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﻫﺰاران ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﯿﺎن
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻄﺮ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﺟﻬﺖ ،ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﺷﺘﺎب را ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ .ﻃﺒﻖ
ﮔﻔﺘﻪ ران ﻣِﺪﻓﻮرد ،ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ دوﻟﺘﯽ ﺳﺎﺑﻖ در ) NHTSAﺳﺮﻧﺎم National Highway Traﬃc Safety
 ، (Administrationاﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .او اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺎر

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل  32ﻫﺰار ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در ﺟﺎدهﻫﺎ دارﯾﻢ و ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزیﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎی ﺧﺒﺮی ﻗﺪﯾﻤﯽ را روی ﻟﭗﺗﺎپ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
اﯾﻦﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ او ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺐ او آنﻫﺎ را در
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ،ﻧﯿﺶﺧﻨﺪ ﮐﺠﯽ روی ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪری ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را در ﻟﯿﮓ ﺑﯿﺴﺒﺎل
ﺧﺮدﺳﺎﻻن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﺎل  :1957ﯾﮏ ﺳﻮاری در ﺣﺎﻟﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺮاه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪارﻫﺎی
داﺧﻞ ﺟﺎده راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده درون ﺧﻮدروی ﺳﻮاری دوﻣﯿﻨﻮ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .ﻧﻪ راهﺑﻨﺪان
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ...ﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ...ﻧﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ راﻧﻨﺪهای «.از ﺳﺎل  :1977ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﮔﺮد ﯾﮏ ﻓﻮرد ﺑﺪون راﻧﻨﺪه روی ﻣﺴﯿﺮ
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ» .ﺧﻮدروﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل  2000روی ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!« ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﺳﺮ ﺧﻮد
را ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ اﯾﺪه از ﻣﺎ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻧﺲ آوردﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ«.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً از آﻏﺎز ،اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ دو اردوﮔﺎه رﻗﯿﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد :ﺟﺎدهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ .ﺟﻨﺮال
ﻣﻮﺗﻮرز در اواﺧﺮ دﻫﻪ  1950ﭘﯿﺸﮕﺎم روﯾﮑﺮد ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺪ .ﺧﻮدروی ﻧﻤﻮﻧﻪ  Firebird IIIاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺟﺖ
ﺟﻨﮕﻨﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻮﻣﯽ و ﯾﮏ اﺗﺎق راﻧﻨﺪه از ﺣﺒﺎب ﺷﯿﺸﻪای )ﺷﮑﻞ.(3

شکل  Firebird III :3محصول جنرال موتورز که در اواخر دهه  1950معرفی شد و یکی از نخستین
خودروهای هوشمند مفهومی به شمار میرود.
اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ راﻧﻨﺪﮔﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ را روی ﻣﺴﯿﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻮن رﯾﻠﯽ روی ﯾﮏ ﺟﺎده ﺳﺮﯾﻊاﻟﺴﯿﺮ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﺧﻮدرو از ﮐﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺑﺨﺶ
ﺟﻠﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﮕﻨﺎل رادﯾﻮﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ و آن را در ﭘﯿﭻ ﻣﻮﺟﻮد دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم ﻫﻢ
ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺘﻨﺪ :آنﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﻪ آﻫﻦرﺑﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﺒﯿﺖ ﺧﻮد را در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺎﯾﻨﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺮای ﺧﻮدرو ﭘﯿﻐﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن» :ﺳﺮﻋﺖ را ﮐﻢ ﮐﻦ ،ﯾﮏ ﭘﯿﭻ در راه اﺳﺖ «.ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺎده
و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ »ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢﻣﺮﻏﯽ« داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﻮﻧﺪ؛ و ﺑﺮای آنﮐﻪ درﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن

دﺳﺖاﻧﺪازﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ روی ﮐﺎرﮔﺬاری ﮐﺎﺑﻞ در ﺟﺎده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ؟«
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ،اﻣﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ،ﺑﺮای راﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و
ﺑﺮای راﻫﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ .در دﻫﻪ  1980ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ارﻧﺴﺖ دﯾﮑﻤﺎﻧﺲ )ﺷﮑﻞ (4در
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻧﺪسور در ﻣﻮﻧﯿﺦ ﯾﮏ ون ﻣﺮﺳﺪس را ﺑﻪ دورﺑﯿﻦﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻌﺪادی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر
ﺧﻮدﮐﺎر آن را در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﻧﮕﻪ دارد .ﺧﯿﻠﯽ زود ،ﺧﻮدرو ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را درون ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاﻧﺪ.

شکل  :4ارنست دیکمانس ،یکی از نخستین متخصصانی بود که در دهه  1980میلادی توانست یک خودروی
خودران کاربردی را ابداع کند.
اودﻧﺲ داﻧﻤﺎرک راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و
در ﺳﺎل  1995ﺧﻮدروی دﯾﮑﻤﺎﻧﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺷﺒﮑﻪ اﺗﻮﺑﺎنﻫﺎی آﻟﻤﺎن از ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺗﺎ
ِ
ﺻﺪﻫﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺑﺪون دﺳﺘﯿﺎر ﺑﺮاﻧﺪ .ﺷﮑﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دوران ﺑﺪون راﻧﻨﺪه دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ! اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻪ .ﺧﻮدروﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ راﻧﻨﺪهﻫﺎ را ﺑﻪ دردﺳﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ
ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﻪﺷﺪت ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺲ
راه ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد 98 .درﺻﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺧﻄﻮط راﻫﻨﻤﺎ اﺳﺖ .آن دو درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد.
ً
ﺳﺒﺎﺳﺘﯿﻦ ﺗﺮان ،ﻓﻌﺎل روﺑﺎﺗﯿﮏ )ﺷﮑﻞ (5ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  2000اﺻﻼ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﭼﯿﺰ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻘﺸﻪﻧﮕﺎری ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .رادار دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد دور از
دﺳﺘﺮس ﮐﻪ دوﯾﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪاش ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه  Radio Shackﺑﺨﺮﯾﺪ «.ﺗﺮان 46
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺆﺳﺲ ﭘﺮوژه  Google Carاﺳﺖ .ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ از ﺳﻮﻟﯿﻨﮕﻦ در ﻏﺮب آﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد
را در ﺳﻦ دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻻﻏﺮ و ﺑﺮﻧﺰه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن آﺑﯽ ﺷﻔﺎف و ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻧﺮم و ﻇﺎﻫﺮا ً ﺑﺪون اﺳﺘﺨﻮان؛
اﻧﮕﺎر ﮐﻪ او ﻫﻤﯿﻦ اﻻن از ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در اﯾﺒﯿﺰا ﻗﺪم ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،او ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻟﻮاﻧﺪوﻓﺴﮑﯽ ﻣﻮﻫﺒﺖ دﯾﺪن ﭼﯿﺰﻫﺎ از ﻣﯿﺎن ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ را دارد؛ ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ دروﻧﯽ از ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ
درک دﻧﯿﺎ ﺷﻮد.

شکل  :5سباستین تران پایهگذار پروژه Google Car
وﻗﺘﯽ ﺗﺮان در ﺳﺎل  1995وارد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺪ در ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه
ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﻣﻠﻮن .او ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ روﺑﺎتﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدن را در وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﮐﺎوش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﻤﯿﺘﻮﻧﯿﻦ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﯾﮏ ﺳﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ او
ﻧﺴﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎرن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﺸﮑﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻨﮕﺮه ﻫﺪﻓﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2015ﯾﮏﺳﻮم ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ
زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدران ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﯿﺰ ﮐﻤﯽ از اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﻪ ﭘﺮوژه رﺳﯿﺪ .ﺗﺮان ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﻤﺎنﮐﺎران
ﻧﻈﺎﻣﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮد را روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم ﺑﯿﺶﺗﺮ اوﻗﺎت در
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اول ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف و ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ از ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ﯾﺎ از اﻓﺮاد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آنﻫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﻮاﻧﻪوار را اﻧﺠﺎم
دادﻧﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﻮد«.
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